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VILTIS SUGRĮŽTI 

Žmogus – sausumos gyventojas, tačiau jau prieš tūkstančius metų dirbinosi 
primityvius laivus. Jūra jam suteikė galimybę keliauti, pažinti ir išgyventi. Tačiau 
vandenų pasaulis žmogui iš prigimties yra svetimas. Laivybos istorija yra žmonijos 
prisitaikymo gyventi su jūra ir jūroje pasakojimas. Jūrininkai iš uosto išplaukia 
vedini vilties sugrįžti.
Toli gražu ne visiems pasiseka. Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio veikiančiame Lietuvos 
jūrų muziejuje pasakojama įstabi žmogaus (su)gyvenimo su jūra istorija. Vienas 
istorijos epizodų – audros. Jūroje jos būdavo, būna ir bus. Dvejopos prigimties – 
gamtos stichijos ir karo veiksmai. 2017 m. vasarą atidarytoje nuolatinėje 
ekspozicijoje „Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos“ pristatomos 
nelaimės jūroje ir priemonės, kurių imamasi joms išvengti. Lankytojai susipažįsta 
su jūrų audromis, susijusiomis su Lietuvos ir Klaipėdos uosto praeitimi. 
2017 m. lapkričio 9 d. Lietuvos jūrų muziejaus rengiamos tarptautinės 
konferencijos „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“ metu siekiame 
pagilinti žinias apie iššūkius jūreiviams Baltijos jūroje, herojišką pakrantės 
gelbėtojų veiklą ir po vandeniu besiilsinčius laivus, neatlaikiusius audrų. 
Pranešimus pristato lektoriai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir 
Vokietijos. 

ROMUALDAS ADOMAVIČIUS
Muziejininkas istorikas
Laivybos istorijos skyrius

Lietuvos jūrų muziejus
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SHIP IN THE STORM. HISTORICAL CONTEXT OF THE BALTIC SEA

THE HOPE TO RETURN 

The man is meant to live on land, still since ancient times, he's been trying to make 
boats, starting with primitive ones. The sea provided the mankind with the 
opportunity to travel, to get to know the surrounding world and to survive. Still, the 
marine world is, from the outset, alien to people. The shipping history is the story of 
the mankind's adaptation to live with and within the sea. Seamen leave the port 
with the hope to return.
Unfortunately, not all of them are lucky. Lithuanian Sea Museum, established in the 
seventies, tells the spectacular story of the man living and getting on with the sea. 
One of the episodes of that story is storms. Storms have always been and will be 
inseparable from seas. Vessels are endangered by natural calamities as well as by 
war incidents. Permanent exhibition Marine disasters and Lithuania: between 
rationality and mysticism, opened in the summer of 2017, introduces marine 
disasters and measure to avoid them. Visitors are acquainted with sea storms that 
hit Lithuania and Klaipėda Port in the past. 
International conference Ship in the Storm. Historical Context of the Baltic Sea, to be 
arranged on 9 November 2017, will provide deeper knowledge about the challenges 
of the Baltic Sea, the heroic activities of the coast rescuers and about the ships 
resting on the sea bed that were sunken by storms. Presentations will be given by 
the lecturers from Lithuania, Poland, Estonia, Finland, Sweden and Germany.

ROMUALDAS ADOMAVIČIUS
Museist and historian
Department of Navigation History
Lithuanian Sea Museum  
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Dr. JERZY LITWIN | Nacionalinis jūrų muziejus Gdanske
„Laivybos saugumo ir jūrų gelbėjimo Gdansko prieigose istorija“    
        
ARTO OLL | Estijos jūrų muziejus, Talinas
„Estijos jūrų gelbėjimo istorija: gelbėjimo stočių tinklas ir „Baltijos gelbėjimo 
kompanija“  
         
Prof. ANTONI F. KOMOROWSKI, IWONA PIETKIEWICZ | Lenkijos karo laivyno 
akademija, Gdynia
„XIX–XX a. jūrų gelbėjimo pietinėje Baltijos pakrantėje Lenkijos istorinių tyrimų 
apžvalga“   

JARMO SAARINEN | „Forum Marinum“ jūreivystės centras Turku
„Pagalba jūroje: jūrų gelbėjimo istorija Suomijoje“     
   
Dr. TOMASZ NEUBAUER, AGATA ANTONIUK | Lenkijos karo laivyno akademija, 
Gdynia
Pastabos dėl karinių laivų incidentų pietryčių Baltijoje priežasčių ir pasekmių“  
     
MATILDA BENGTSSON | Dizaino studija „Expology“ Norvegija/Švedija
„Baltijos jūros lobiai: naujas jūros archeologijos muziejus Stokholme“
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„Garsūs ir mįslingi povandeninio paveldo objektai jūroje šalia Klaipėdos“

DISKUSIJA 

Naujos Laivybos istorijos ekspozicijos „JŪRŲ KATASTROFOS IR LIETUVA“ 
lankymas 
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LAIVAS AUDROJE. ISTORINIS BALTIJOS JŪROS KONTEKSTAS

ROMALDAS ADOMAVIČIUS | Lietuvos jūrų muziejus

GELBĖJIMO STOČIŲ TINKLAS RYTPRŪSIUOSE IR KLAIPĖDA JO 
KONTEKSTE, XIX–XX A. PRADŽIA

Pavojų laivybai jūros pakrantėse kėlė ne tik seklumos ir uolos, bet ir  „kranto teise“  
besivadovaujantys pajūrio gyventojai ir žemvaldžiai. Dokumentuose ir 
literatūroje gausu pavyzdžių, kai ant seklumos išmesti laivai būdavo apiplėšiami.
Priešingas požiūris – nelaimėn patekusius žmones reikia gelbėti, o ne skriausti – 
paskatino kranto gelbėjimo stočių tinklo kūrimą britų pavyzdžiu. Bene pirmoji 
gelbėjimo stotis Vokietijoje atsirado Klaipėdos uoste 1802 m. 
Vėliau gelbėjimo stotys su specialiomis valtimis ir gelbėjimo įranga buvo 
steigiamos uostų prieigose (čia intensyviausia laivyba ir didžiausia laivų nelaimių 
galimybė) bei nuošaliose vietovėse (pvz. Kuršių nerijoje, kur sudužėliai 
keliasdešimties kilometrų pakrantėje negalėjo tikėtis sulaukti pagalbos).
XIX a. antrojoje pusėje kranto gelbėjimo stotys Klaipėdos krašte buvo dvejopo 
pavaldumo. Klaipėdos uosto, Kopgalio ir Melnragės stotys buvo išlaikomos 
valstybės, Nidos, Juodkrantės ir Nemirsetos stočių aprūpinimu rūpinosi Vokietijos 
sudužėlių gelbėjimo bendrovė.
Stočių įgulos buvo formuojamos iš vietinių žvejų savanorių, kurie treniruodavosi 
irkluoti pagal specialius projektus pagamintas gelbėjimo valtis bei šaudyti į 
skęstantį laivą gelbėjimo virvę turinčiomis numesti raketomis, o už sėkmingas 
gelbėjimo operacijas buvo premijuojami.
1923–1939 m. Klaipėdos krašto kranto gelbėjimo stočių tinklas pavaldus 
Vokietijos sudužėlių gelbėjimo bendrovei. 
1945 m. daugelis stočių pastatų buvo nugriauti, nes pateko į pasienio zoną.
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ROMALDAS ADOMAVIČIUS | Lithuanian Sea Museum

NETWORK OF LIFE-BOAT STATIONS IN EAST PRUSSIA AND KLAIPĖDA 
WITHIN ITS CONTEXT, 19TH-EARLY 20TH C.

The coastal shipping was endangered not only by shallow waters or rocks, but also 
by people living close to the sea and/or by landowners who used to follow the 
wrecking regulation. The documents and pieces of literature contain a lot of 
examples of stranded ships being robbed.
The contrary approach – to save people in distress instead of hurting them – 
encouraged the establishment of the network of life-boat stations, following the 
British example. The first German life-boat station appeared in Klaipėda Port in 
1802. 
Later on, life-boat stations with special boats and rescue equipment were 
established within ports (because of the most intense shipping and the largest 
probability of ship accidents there) and in remote areas (such as the Curonian Spit, 
where victims of shipwrecks couldn't hope for help within dozens kilometres of the 
coast).
In the second half of the 20th century, life-boat stations in Klaipėda Region 
operated under dual control. Klaipėda Port, Kopgalis and Melnrage stations were 
subsidized by the state, whereas Nida, Juodkrantė and Nemirseta stations were 
under the authority of the German Maritime Search and Rescue Service.
Station crews comprised local fishermen volunteers who used to train rowing 
special life boats and shooting rockets that would throw rescue ropes to ships in 
distress. Besides, the members of the crews were awarded for successful 
operations.
In 1923-1939, the Klaipėda Region network of life-boat stations was under the 
authority of the German Maritime Search and Rescue Service. 
In 1945, the majority of stations were destroyed because of their location within 
the border area.

�
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Dr. JERZY LITWIN | Nacionalinis jūrų muziejus Gdanske

LAIVYBOS SAUGUMO IR JŪRŲ GELBĖJIMO GDANSKO PRIEIGOSE 
ISTORIJA

Viena seniausių ir ilgai gyvavusi nerašyta saugios laivybos taisyklė buvo paprotinė 
teisė, vadinamoji „kranto teisė“, leidžianti po laivo katastrofos pasisavinti jūros 

bangų išmestą turtą tam, kieno krante jis rastas. Ši teisė formavosi skirtingose 
Europos šalyse V–IX a. Be to, senovėje pasitaikydavo ir sudužėlių apiplėšimo atvejų, 

tačiau senasis Viduržemio regiono pasaulis vadino tokius veiksmus barbariškais.
XI a. kronikininkas Adomas Brėmenietis rašė, kad Sembos pusiasalyje gyvenantys 
prūsai yra labai žmoniški, skubantys į pagalbą tiems, kurie jūroje patenka į pavojų.
Seniausias žinomas teisės aktas, reglamentuojantis laivybos saugumą Gdanske, 
priskiriamas XIII a. pradžiai. Viduramžiais atsirado sąvoka „turtingas krantas“, 

leidusi savintis viską, kas buvo randama pakrantėje. Konkrečių teritorijų 
žemvaldžiai reikalaudavo teisių į pakrantėn išmestas prekes.
Tačiau kai kuriuose regionuose vis dar gyvavo nuostata, kad ir sudužęs laivas, ir į 
krantą išmestos prekės priklauso tam, kieno krante jos rastos. XV a. pradžioje 
Gdansko laivybą reglamentavo įprasta jūrų teisė, pagrįsta Damės teismo 
sprendimais. Joje buvo nustatytos aiškios taisyklės laivų savininkams, kapitonams, 
prekybininkams ir jūrininkams.
Antrojoje mokslinio pranešimo dalyje bus pateikti įvykių, susijusių su laivų 
katastrofomis Baltijos ir Šiaurės jūrose praeituose amžiuose, pavyzdžiai. Laivai 
duždavo ne tik pavojingose teritorijose  –šios nelaimės vykdavo visur ir dėl 

įvairiausių priežasčių.
XIX a. kelios Europos šalys ėmė organizuoti gelbėjimo sistemą. Tai buvo atsakas į 
daugybę laivų katastrofų, susijusių su laivybos plėtra. Tokią pačią sistemą Baltijos 
jūros pietų ir rytų pakrantėse įkūrė ir Vokietijos administracija.
Baigdamas kalbą norėčiau pateikti kelis pavyzdžius apie tai, kaip buvo kuriamos 
gelbėjimo priemonės, ir kaip jomis buvo aprūpinamos laivų įgulos.

�
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Dr. JERZY LITWIN | National Maritime Museum in Gdansk

HISTORY OF THE TRAFFIC SAFETY AND MARINE RESCUE IN THE 
SURROUNDINGS OF GDANSK

One of the oldest and long operating non written rules of the safe navigation was 
the customary law called the coastal law, which gave the ruler of the coast the right 
to the people and things thrown on the sea shore aster the shipwreck. It was shaped 
in different parts of Europe between the fisth to the ninth century. Also in the 
Ancient Times there were cases of the robbery on the survivors, but the ancient 
Mediterranean world regarded such actions as barbaric.
In the eleventh century chronicler Adam of Bremen wrote that living in the 
Prussians who live in Semland are friendly to the others and help those, who break 
out at sea.
The oldest known legal regulation governing the safety of navigation in Gdansk 
come from the beginning of the thirteenth century. The term "rich shore" developed 
in the Middle Ages and involved the appropriation of everything found on the 
beach. The rulers of particular territories claimed their rights to these goods.
However, in some regions of beached marine goods – both the ship and its cargo 
were further the property of the coast's ruler. In the shipping of Gdansk in the early 
fisteenth century the traditional maritime law with Damme was obeyed. It 
contained a codified set of rules for the ship owners, skippers, merchants and 
sailors.
In the second part of the paper there will be given examples of the events connected 
with the failure of the ships on the Baltic and the North Sea in the past centuries. 
Ships have been crashing not only in the dangerous areas, such disasters have been 
happening everywhere and for different reasons.
In the nineteenth century several European countries have begun organizing the 
rescue system boundary. It was a response to the many disasters of the ships 
connected with the development of navigation. Such a system in the southern and 
eastern shores of the Baltic Sea was also set up by the German administration.
At the end of my speech I would like to present some examples from the history of 
the construction and equipping the ships in the rescue measures for the crew.

�
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ARTO OLL | Estijos jūrų muziejus, Talinas

ESTIJOS JŪRŲ GELBĖJIMO ISTORIJA. GELBĖJIMO STOTYS IR JŲ TINKLO 
PLĖTRA. „BALTIJOS LAIVŲ GELBĖJIMO BENDROVĖS “ VEIKLA ESTIJOJE 

Šis darbas iš esmės yra paremtas Estijos jūrų muziejaus paroda „Radijo nelaimės 
signalas“, kuri buvo atidaryta Taline 2017 m. kovo 23 d. 
Pranešime gvildenamos dvi pagrindinės potemės: 1859–1940 m. Estijoje veikusių 
gelbėjimo stočių, kurių pagrindinis tikslas buvo gelbėti žmonių gyvybes, istorija ir 
„Baltijos laivų gelbėjimo bendrovės“, kuri rūpinosi į nelaimę patekusių laivų 
gelbėjimu 1887–1940 m., istorija.
Estijos krantus supantis vanduo yra labai pavojingas  –tą žinojo ir žino visi 
jūrininkai. Viduramžiais dabartiniuose Estijos teritoriniuose vandenyse nuskendo 
tūkstančiai laivų, kartu nusinešdami daugybės žmonių gyvybes. Siekdama išvengti 
šių katastrofų, Rusijos imperijos vyriausybė Estijos ir Livonijos pakrantėse ėmėsi 
statyti švyturius. Be to, vykstant intensyvioms švyturių statyboms, imperijos 
karinis laivynas ėmė kreipti daugiau dėmesio į saugumą jūroje. Todėl viena pirmųjų 
Rusijos imperijos gelbėjimo stočių ir buvo pastatyta Estijoje. Iki XIX a. pabaigos 
Estijoje veikė maždaug 35 gelbėjimo stotys. Vienos svarbiausių buvo Servės ir 
Vilsandžio gelbėjimo stotys, pastatytos 1859 m. Estijoje pastatytų gelbėjimo stočių 
skaičius buvo ganėtinai didelis, nes iš viso Rusijos imperijoje buvo pastatytos 125 
gelbėjimo stotys. Pirmojo pasaulinio karo metais dauguma šių stočių buvo 
sugriautos. 1918–1919 m. jas savo žinion perėmė Estijos karinis laivynas ir perdavė 
jų priežiūrą nacionalinėms jūrinėms institucijoms. Iki Antrojo pasaulinio karo čia 
veikė maždaug 28 gelbėjimo stotys. Kartais gelbėjimo stočių įgulos skubėdavo į 
pagalbą katastrofą patyrusiems laivams.
„Baltijos laivų gelbėjimo bendrovę “įkūrė vokiečiai, tačiau neturkus ją perėmė 
Estijos kapitonai, ir tokiu būdu ji tapo vienintele jūrine bendrove, kurią Rusijos 
imperijoje kontroliavo estai. Bendrovė išgelbėjo šimtus laivų, tarp jų imperatoriaus 
Nikolajaus II jachtą „Standart“, šarvuotą laivą „Admiral Apraxin“, kreiserį „Rossia“, 
JAV garlaivį „Casper “(už kurio gelbėjimą JAV prezidentas įteikė gelbėtojams 
medalius) ir Suomijos garlaivį „Viri“.
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ARTO OLL | Estonian Maritime Museum, Tallinn

HISTORY OF ESTONIAN SEA RESCUE: LIFE-SAVING STATIONS AND THE 
DEVELOPMENT OF THEIR ORGANIZATION AND THE BALTIC RESCUE 
COMPANY IN ESTONIA 

The current work is mainly based on the Estonian Maritime Museum`s exhibition 
„Mayday! Mayday! Mayday!“ which opened in Tallinn on the 23-rd of March 2017. 
The presentation would include two main subthemes: the history of the Estonian 
Life-saving Stations 1859-1940 which were focused on saving individual lives and 
the history of The Baltic Rescue Company which specialized on rescuing ships in 
distress 1887-1940.
The seas around the Estonian coastline are very dangerous and that reputation was 
and still is well known amongst sailors. Throughout the middle ages thousands of 
ships sank in the nowdays territorial waters of Estonia and with them a lot of 
people perished. To prevent these events from continuing the Russian Imperial 
Government started to build light houses along the coasts of Estland and Livland 
provinces. Abreast with the intense building process the Imperial Navy also started 
to pay more attention to the overall safety at sea. Therefore one of the first life-
saving stations in the Russian Empire were built in Estonia. By the end of the 19-th 
century about 35 Estonian life stations were in working order. Amongst them the 
most important ones were the Sõrve and Vilsandi stations built in 1859. The 
number of life-saving stations built in Estonia was quite significant because the 
overall number built in the entire Russian Empire were 125 stations. During the 
events of the First World War many of these stations were destroyed. The Estonian 
Navy took command of them in 1918-1919 and forwarded them under the 
supervision of national maritime institutions. About 28 of these stations continued 
saving lives until the events of Wolrd War Two. In rare occasions the crews of the 
rescue stations even assisted ships in distress.
The Baltic Rescue Company was established by germans but soon it was taken over 
by estonian captains and therefore became the only maritime company that was 
controlled by estonians in the Russian Empire. The company saved hundreds of 
ships among them emperor Nicolas II yacht Standart, battleship Admiral Apraxin, 
cruiser Rossia, US steamer Casper (the crew was awarded with rescue medals by 
the U.S. president) and the finnish steamer Viri.

SHIP IN THE STORM. HISTORICAL CONTEXT OF THE BALTIC SEA 13



Prof. ANTONI F. KOMOROWSKI, IWONA PIETKIEWICZ | Lenkijos karinio 
jūrų laivyno akademija, Gdynė

LENKIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ APIE GELBĖJIMO OPERACIJAS 
PIETINĖJE BALTIJOS PAKRANTĖJE XIX-XX A. APŽVALGA

Saugios laivybos problema ir gelbėjimo stočių dabartinėje Lenkijos pakrantėje 
reikalingumo bei veiklos vertinimai jau ne pirmą kartą gvildenami moksliniuose 
tyrimuose bei įvairiose publikacijose. Tarpukario laikotarpiu Lenkijos pakrantėje, 
kurią sudarė tik 74 km, iš esmės veikė tik dvi stotys  –Helio ir Jastarnios. Kitos 
gelbėjimo stotys  –Karvijos, Kopalino ir Vladyslavovo  –buvo prastesnės būklės. 
Stotis buvo vertinama teigiamai, tačiau po 1920 m. kilo sunkumų dėl stoties 
įrangos ir prietaisų perėmimo. Šiame pranešime aptariamose publikacijose yra šiek 
tiek informacijos apie gelbėjimo stočių įgulų veiklą.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Lenkijai atiteko ilgesnė nei 500 km kranto 
linija. Krante buvo išlikę keli vokiečių gelbėjimo stoties pastatai, tačiau juose 
nebuvo jokios įrangos. Keitėsi gelbėjimo komandų formavimas ir jų naudojama 
įranga. Kateriuose buvo sumontuoti varikliai, kurie palengvino manevravimą 
jūroje. Sudėtinga įranga buvo aprūpintos tik uostuose esančios gelbėjimo stotys. 
Geros būklės „raudonieji nameliai “pateko į kitų šeimininkų rankas ir buvo imti 
naudoti poilsiui bei pramogoms. Jūrų gelbėtojai naudojasi tik keliomis gelbėjimo 
stotimis, kaip antai Lebos ir Ustkos. 
Vis dėlto XIX–XX a. gelbėjimo stočių ir jų komandų vertinimas yra išties įdomus, 
nes tuo laikotarpiu jos veikė itin efektyviai ir sėkmingai. Tai atsispindi keliose 
istorinėse publikacijose, kurios taip pat pateikiamos šiame pranešime.
Raktiniai žodžiai: saugi laivyba, gelbėjimo stotis, gelbėjimo stočių įgulos, stoties 
įranga.
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Prof. ANTONI F. KOMOROWSKI, IWONA PIETKIEWICZ | Polish Naval 
Academy, Gdynia

STATE OF POLISH RESEARCH IN THE FIELD OF COASTAL RESCUE 
ACTIVITY ON THE SOUTHERN BALTIC IN THE PERIOD OF 19TH AND 20TH 
CENTURIES

The issue of the safety of shipping, assess the relevance and activity rescue station in 
the boundary area of the current Polish coast has been repeatedly taken in scientific 
research and publications. In the interwar period on the Polish coast, having only 74 
km long, functioned basically two stations - in Hel and Jastarnia. Other in Karwia, 
Kopalino and Władysławowo were in worse condition. Assessment of the station 
was basically positive, although there have been difficulties in taking over the 
equipment and station devices aster 1920. Publications discussed in this material 
brought forward some details of the activities of listed rescue teams.
Aster the end of World War II, Poland received a coastline of over 500 km. Few 
buildings of the German rescue station were lest on the coast but, unfortunately, 
their equipment disappeared. The organization and equipment of rescue teams 
changed. Boats and other units have been fitted with engines, which made it easier 
to maneuver in the sea. Such a heavy equipment was no longer based in station 
buildings located close to the beaches, but only in the ports and harbors. Remaining 
in good condition "red sheds" had new hosts, who transformed these objects for the 
vacation and catering facilities. Marine rescuers utilize only few objects of this type, 
eg. in Łeba and Ustka.
Assessment of the rescue teams and stations in the nineteenth and twentieth 
centuries is nevertheless extremely interesting due to their effectiveness and 
success of the period. It was reflected in some historical publications, which are also 
present in this material.
Key words: safety of shipping, rescue station, rescue teams, station equipment.
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JARMO SAARINEN | Jūrų muziejus „Forum Marinum“, Turku

PAGALBA JŪROJE. JŪRŲ GELBĖJIMO ISTORIJA SUOMIJOJE

Žmonės nuo senų laikų stengėsi padėti tiems, kuriuos užklupo nelaimė jūroje. 
Gelbėjimo veikla užsiėmė įvairios organizacijos. Pradžioje ėmė kuris turto gelbėjimo 
bendrovės, vėliau atsirado savanorių asociacijos, besirūpinančios žmonių 
gelbėjimu. Galiausiai jūrų gelbėjimas tapo visuomenės pareiga. Be to, imta rūpintis 
išsiliejusia nasta, kuri kėlė grėsmę aplinkai.
1667 m. priimtame Švedijos jūrų kodekse buvo įtvirtinta atlygio už gelbėjimą teisės 
sąvoka. Ji suteikė teisę gauti atlygį už gelbėjimo operacijas. Taip ėmė kurtis 
komercinės gelbėjimo bendrovės. Gelbėjimo operacijoms reikėjo brangios įrangos, 
be to, niekas negalėjo užtikrinti, kad jos pasiseks, todėl verslininkai ėmė reikalauti 
savo veiklai išskirtinių teisių. 
1729 m. Mårten Trierwald įgijo teisę vykdyti gelbėjimo operacijas rytinėje Švedijos 
pakrantėje ir Suomijoje. Vėliau bendrovės monopolija buvo apribota, ir 1831 m., kai 
nardymas tapo visiems prieinamas, bendrovė savo veiklą nutraukė. 
Pirmoji Suomijos gelbėjimo bendrovė „Helsingfors Dykeribolag “buvo įkurta 1862 
m. Ji pasirašė sutartį su Rusija dėl laivų, nuskendusių per Krymo karą fiorduose, 
iškėlimo. 
1870 m. buvo įkurta Švedijos gelbėjimo bendrovė „Neptun“, kuri išplėtojo savo 
veiklą ir Suomijoje. 1898 m. buvo nuspręsta įkurti gelbėjimo bendrovę Helsinkyje. 
Suomių bendrovė taip pat buvo pavadinta „Neptun“. 1918 m. bendrovė „Neptun “
pasirašė sutartį su Suomijos jūrų administracija dėl laivų gelbėjimo ir uostų 
akvatorijos valymo. Vėliau bendrovė ėmė teikti vilkimo, eskorto ir nardymo 
paslaugas. 
1897 m. įvyko steigiamasis Suomijos gelbėjimo institucijos susirinkimas. Senatas 
skyrė šiai institucijai kasmetinę valstybės subsidiją. 1898 m. buvo pastatyta pirmoji 
gelbėjimo stotis. 
Pagrindinės 1930 m. įkurtos Pakrančių apsaugos tarnybos užduotys buvo kova su 
kontrabanda ir pasienio kontrolė. Be to, ji taip pat vykdė jūrų gelbėjimo operacijas. 
Pažabojusi kontrabandą, tarnyba ėmė skirti daugiau dėmesio kitai veiklai. Po 1947 
m. įvykdytos reformos Pakrančių apsaugos tarnybos padaliniai ėmė rūpintis ligonių 
pervežimu ir teikti jūrų gelbėjimo paslaugas. Kitais metais Suomija pasirašė 
Tarptautinę konvenciją dėl gyvybės apsaugos jūroje. 1963 m. gelbėjimo operacijos 
tapo pagrindine šios tarnybos veikla.
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JARMO SAARINEN | Forum Marinum Maritime Centre, Turku

HELP AT SEA. THE HISTORY OF SALVAGE AND SEA RESCUE IN FINLAND

Throughout the ages, people have tried to help those distressed at sea whenever 
possible. The rescue activities have been developed by various organisations. 
Initially, companies were established for the salvage of property, and later 
voluntary associations were founded, focussing on lifesaving. Subsequently, 
maritime rescue was regarded as the duty of society. Damage caused by oil spills 
has also raised environmental concerns as an important issue.
 The Swedish Maritime Act of 1667 included the concept of the right of salvage. 
This made it possible to receive compensation for salvage work, which, in turn, 
resulted in the establishment of commercial salvage. As the work required 
expensive equipment, and results could not be guaranteed, the entrepreneurs 
demanded exclusive rights for their activities. 
In 1729, Mårten Trierwald obtained the right to salvage on the Swedish east coast 
and in Finland. The monopoly of the company was later restricted and it finally 
ceased its activities in 1831, when diving became no longer a closed profession. 
The first Finnish salvage company, the Helsingfors Dykeribolag, was established in 
1862. It had entered into an agreement with the Russian state to salvage the ships 
that had been sunk in inlets during the Crimean War. 
The Swedish salvage company Neptun was established in 1870 and it managed to 
extend its activities also to Finland. In 1898, a decision was made in Helsinki to 
establish a salvage company. This Finnish company was also named Neptun. In 
1918 Neptun entered an agreement with the Finnish Maritime Administration in 
order to salvage sunken state ships and to clear harbours. Later towing, escort and 
diving formed an increasing part of the activities of the company. 
The founding meeting of the Finnish Lifeboat Institution was held in 1897.  The 
Senate had granted the Institution an annual state subsidy. The first rescue station 
was built in 1898. 
When the Coast Guard was established in 1930, hindering of smuggling and border 
control were defined as its main tasks. Maritime rescue was, however, also 
included. As smuggling soon started to dwindle, other tasks grew in importance. 
According to the 1947 organisational reform, the Coast Guard Districts were to take 
care of the transportation of patients and provide maritime rescue. The following 
year Finland signed the International Convention for the Safety of Life at Sea.  In 
1963 rescue work was prioritised above all other tasks.
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Dr. TOMASZ NEUBAUER, AGATA ANTONIUK | Lenkijos karinio jūrų laivyno 
akademija, Gdynė

PASTABOS DĖL KARINIŲ LAIVŲ INCIDENTŲ PIETRYČIŲ BALTIJOJE 
PRIEŽASČIŲ IR PASEKMIŲ

Jūrų katastrofos, nelaimės ir avarijos lydi laivybą nuo senų laikų. Beveik kasdien 
tenka išgirsti apie nelaimę jūroje  –susidūrimą, gaisrą ar užplaukimą ant seklumos. 
Šias problemas labai nuodugniai nagrinėja specialistai, stengdamiesi nustatyti 
tokių įvykių priežastis, priklausomybę ir jų eigą. Šiame straipsnyje autorius pateikia 
keletą pastabų apie laivų avarijų priežastis ir pasekmes. Vienas įvykis bus 
nagrinėjamas, apžvelgiant situaciją, aplinkybes ir specialistų išvadas, pateiktas 
avarijos ataskaitoje.

Raktiniai žodžiai: laivų avarijos, laivybos saugumas.
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Dr. TOMASZ NEUBAUER, AGATA ANTONIUK  | Polish Naval Academy, Gdynia

COMMENTS ON THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF WARSHIPS 
ACCIDENTS ON THE SOUTHERN BALTIC

Sea catastrophes, accidents and breakdowns accompany shipping since the dawn of 
history. Nearly every day there is a sea tragedy, a collision, a fire, an entrance to the 
shallow. Such issues are analyzed very closely by appropriate teams of specialists, in 
order to determine the causes, dependencies and course of occurrences. In this 
article the author will give a number of comments on the causes, consequences and 
consequences of ship accidents. One of them will be described taking into account 
the situation and the circumstances and the conclusions of specialists, which were 
indicated in the accident report.

Key words: ship accidents, safety of shipping.
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MATILDA BENGTSSON | Dizaino studija „Expology“, Švedija

BALTIJOS JŪROS LOBIAI. NAUJAS JŪRŲ ARCHEOLOGIJOS MUZIEJUS 
STOKHOLME

Projekto „Baltijos jūros lobiai “tikslas  – įkurti naują jūrų archeologijos muziejų 
Stokholme po Švedijos jūrų muziejų vėliava.
Būsimasis muziejus specializuosis Baltijos jūros kultūros paveldo srityje, kuri yra 
aktuali daugeliui kitų valstybių. Muziejus neketina tapti nacionaline Švedijos 
jūrinio paveldo institucija  –tai bus povandeninio kultūros paveldo, randamo visoje 
Baltijos jūroje, muziejus, apjungiantis visas valstybes, kurių krantus skalauja 
Baltijos jūra. Žinoma, įgyvendinant projektą bus glaudžiai bendradarbiaujama su 
jūrų archeologijos specialistais ir jūrų muziejais visose Baltijos šalyse.
Baltijos jūros povandeninis kultūros paveldas yra išties unikalus. Savitos vandens 
sąlygos išsaugo nuskendusią medieną tūkstančius metų. Taigi, po vandeniu slypi 
nemažai iki šių dienų išsilaikiusių nuskendusių laivų ir kitokių kultūrinio paveldo 
objektų. Šis paveldas neturi sau lygių visame pasaulyje, o nuskendusių laivų 
paieškai ir tyrinėjimams dėmesio niekuomet nestinga. Dėmesys nuskendusiems 
laivams ir jų istorijai yra naudinga strategija, norint muziejui pritraukti daugiau 
lankytojų, sulaukti žiniasklaidos dėmesio ir atitikti nūdienos poreikius.
Pastaraisiais metais įranga ir technologija, skirta povandeninėms paieškoms, tapo ir 
pigesnė, ir veiksmingesnė. Tai padėjo aptikti naujų itin įdomių objektų Baltijos jūros 
dugne per pastarąjį dešimtmetį. Nuskendę laivai retai iškeliami į paviršių šiais 
laikais. Jie paliekami radimvietėje vertikalioje padėtyje su aukštyn kylančiais 
stiebais. Todėl muziejai turėtų imtis įprastos veiklos  –kolekcionuoti ir 
demonstruoti objektus. Technologinė pažanga suteikia galimybę atkurti ir 
demonstruoti kultūros paveldo objektus kuriant filmus, animaciją ir maketus. 
Projektu „Baltijos jūros lobiai “siekiama įkurti Baltijos jūrų archeologijos muziejų, 
kurio pagrindinė kolekcija yra jūros dugne.
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MATILDA BENGTSSON | Design studio Expology, Sweden

TREASURES OF THE BALTIC SEA: NEW MARITIME ARCHEOLOGICAL 
MUSEUM IN STOCKHOLM

The project “Treasures of the Baltic Sea” aims to create a new maritime 
archaeological Museum in Stockholm, within the Swedish Maritime Museums.
The future Museum will focus on the maritime cultural heritage of the Baltic Sea as 
a common concern across national boundaries. The museum does not intend be a 
mere national institution for the maritime heritage within Swedish waters, but 
rather, strives at being a museum for the sunken cultural heritage of the entire 
Baltic Sea, and thus including all Baltic Sea countries. Of course, the project will 
collaborate intimately with maritime archaeology actors and maritime museums 
around the Baltic Sea.
The underwater cultural heritage in the Baltic Sea is truly unique. The distinctive 
water conditions preserve submerged wood for thousands of years. Subsequently, 
this environment has created a collection of intact shipwrecks and other cultural 
remains. This heritage is unmatched in the world and the discovery and 
investigation of shipwrecks get constant attention. Focusing on shipwrecks and 
their history is a beneficial strategy for a museum with the ambition to boost visitor 
numbers, media visibility and contemporary relevance.
The equipment and technology necessary for underwater remains search have 
become both cheaper and more efficient in recent years. This have facilitated 
several new, highly interesting, discoveries in the Baltic Sea the last 10 years. 
Shipwrecks are seldom salvaged nowadays. Instead they are lest, in situ on the 
seabed, upright on their keel with the masts still standing upright. This challenge 
the museums traditional role to collect and display objects. The technological 
advances bring about the possibility to recreate and display cultural heritage 
through movies, animations and models. 
The “Treasures of the Baltic Sea” project aspires to establish a Baltic maritime 
archaeology museum with the main collection still on the seabed.
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Konferencija skirta jūrų katastrofų Baltijos jūroje istorijai ir laivų bei jų įgulų 
gelbėjimo tradicijoms. Kartu, aprėpiant platesnį geografinį ir istorinį kontekstą, bus 
įvertinta iki šiol neišvengiamų laivų avarijų įtaka Baltijos jūros laivininkystės ir 
uostų istorinei raidai.

The conference is dedicated to the history of marine catastrophes in the Baltic Sea, 
including rescue traditions of ships and their crews. Also, the impact of still 
unavoidable ship accidents on the historical development of the Baltic Sea shipping 
and ports will be assessed within the broader geographical and historical context.
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